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1 APRESENTAÇÃO 
 

Razão Social: Volkswagen Caminhões e Ônibus. 
 
Ramo de Atividade: Fabricação de Caminhões e Ônibus 
 
Ano de Fundação: 1996 
 
Endereço: Rua Volkswagen, nº100 – Polo Industrial – Resende/RJ – CEP: 27.537-803 
 
Número de Funcionários VWCO: 1.283 
 
Número total de funcionários VWCO, parceiros e terceiros: 4.492 
 
Descrição da Atividade Principal: A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) é 
fabricante dos veículos comerciais (caminhões e ônibus) Volkswagen e MAN. A empresa 
faz parte do Grupo TRATON, subsidiária da Volkswagen AG. Trata-se de um dos 
principais fabricantes mundiais de veículos comerciais, que engloba as marcas MAN, 
Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO. 
Em 1º de novembro de 1996 foi inaugurado o complexo de produção e desenvolvimento 
da VWCO, em Resende, RJ, que engloba um Centro de Garantia e um Centro de 
Treinamento para clientes, profissionais da rede de concessionários e importadores.  
A empresa adotou um sistema revolucionário na indústria mundial: o Consórcio Modular. 
Nele, fornecedores especializados são responsáveis pela montagem completa do veículo. 
Com essa parceria, a VWCO se concentra nas atividades de Engenharia do Produto, 
Logística, Garantia do Processo e da Qualidade. O Consórcio Modular é composto por 
sete empresas parceiras: Maxion (chassis e rodas), Meritor (eixos), Suspensys 
(suspensões), Powertrain (motores e transmissões), Aethra (armação), Carese (pintura) 
e Kromberg & Schubert (acabamento de cabine). Os parceiros compartilham com a 
VWCO toda a sua infraestrutura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            
 

2 TÍTULO E RESUMO DO CASE 
 
Título do Case: Mente Saudável, Equilibrando Saúde do Corpo e da Mente 
 
Resumo:  No período de pandemia constatamos a necessidade de cuidar do 

equilíbrio emocional dos colaboradores, já que indicadores demonstravam um aumento 
de doenças psicossociais, com agravamento no estresse, ansiedade e depressão. O 
Programa Mente Saudável foi implantado para cuidar da saúde da mente dos 
colaboradores e seus familiares, que em momentos de isolamento têm maior 
vulnerabilidade para essas doenças. E visando também uma melhor qualidade de vida e 
excelência no clima organizacional. O programa atua em dois pilares: Bem-estar 
psicossocial, com atuação no controle emocional e bem-estar físico, com atuação na 
atividade física e alimentação saudável, através de palestras virtuais, encontros para 
trocas de experiências entre colaboradores, atividades de relaxamento, desafios de 
receitas saudáveis, boletins online com orientações saudáveis, dicas de atividades de 
lazer para fazer em casa, como caderno de atividades com filhos, dicas semanais de 
filmes para relaxar e envio de receitas para ficar em casa e preparar com a família. As 
informações e orientações chegam aos colaboradores por e-mail, WhatsApp e através 
do Instagram específico do programa, com muitas dicas saudáveis. Além de disponibilizar 
um aplicativo com testes psicológicos e terapia para orientação do controle emocional, 
feita por vídeo e tendo abrangência aos familiares. Novas ideias surgem a cada dia com 
o desenvolvimento do programa e atualmente contamos com mais parcerias e mais 
atividades, incluindo o Alongamento Virtual e o Programa Madrinha, que proporciona um 
acompanhamento para as colaboradoras e esposas de colaboradores que estão 
gestantes. Com o Programa Mente Saudável estamos proporcionado uma melhor 
qualidade de vida aos colaboradores e familiares, mesmo em tempos de pandemia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            
 

3 INTRODUÇÃO 
 
A pandemia trouxe mudanças significativas no mundo do trabalho, como o 

isolamento social, restrições de atividades conjuntas, práticas de vários protocolos de 
prevenção ao Covid-19, tais como uso de máscaras, higienização das mãos, 
distanciamento social, dentre outros. 

As empresas e seus colaboradores tiveram que enfrentar todas as mudanças sem 
preparo para essa nova realidade. Essas mudanças repentinas não ocorreram somente 
no mundo dos negócios, mas também no âmbito pessoal, onde as pessoas sofreram com 
as restrições, com o medo da doença, o trabalho em casa, a participação na educação 
escolar dos filhos e o despreparo para esse cenário. A soma de todos esses fatores vem 
causando um desequilíbrio emocional nas pessoas, aumentando os casos de doenças 
da mente, tais como estresse, depressão e ansiedade. 

 Para a coordenadora nacional do Programa Trabalho Seguro da Justiça do 
Trabalho, ministra do TST Delaíde Alves Miranda Arantes, empregador e empregado 
devem ser parte de uma relação produtiva e harmônica em um ambiente de trabalho, 
presencial ou remoto, seguro e decente.  

“A pandemia acentuou os riscos econômicos, sociais e, principalmente, a saúde 
física e mental de todos, trazendo reflexos diretamente às relações de trabalho”, disse. 
“É nesse contexto que a campanha busca atuar, levando informações de conscientização 
de que a saúde mental é um dever de todos, em cooperação”, completou a ministra. 

Não é de hoje que se houve falar em transtornos mentais. Há décadas esses 
distúrbios já afetavam parte da população. Porém, atualmente, os problemas desta 
natureza têm aumentado significativamente e por vários fatores, como os sociais, as 
condições de trabalho, políticas, econômicas e culturais, e não somente devido às 
condições individuais e pessoais do ser humano. 

De acordo com a OPAS (Organização Pan-Americana de Saúde), a depressão 
atingia, em 2017, 5,8% da população brasileira (representando 11.548.577 pessoas) e 
os distúrbios relacionados à ansiedade 9,3% (representando 18.657.943 pessoas). 
Segundo o Relatório Global de Estimativas de Saúde, publicado pela Organização 
Mundial de Saúde, no segundo semestre de 2017, o Brasil era o 2º país nas Américas 
em casos de depressão, tendo os Estados Unidos em 1º lugar. Nos casos de ansiedade, 
os Estados Unidos continua com maior número de casos nas Américas, com uma 
diferença de 54.023 casos do Brasil, que está em segundo lugar. 

A Síndrome de Burnout ou o esgotamento profissional é um distúrbio emocional 
que tem como sintomas o estresse, a exaustão e o esgotamento físico, que podem ser 
causados por situações de trabalho demasiadamente competitivas e o próprio excesso 
de trabalho. 

O número de casos com transtornos mentais vem crescendo desde março de 2020, 
com a pandemia da Covid-19. Além de novos casos de desequilíbrio emocional, os casos 
já existentes foram agravados. Como exemplo as tentativas de suicídio, abandono de 
emprego, agravamento de conflitos nos relacionamento familiares, vícios em celulares, 
bebidas, drogas e transtornos alimentares, que também podem ser incluídos na lista de 
problemas que surgiram com a pandemia.  



                                                                                                            
 

Os transtornos mentais em geral podem ter grau de intensidade variados e podem 
causar o afastamento de colaboradores de suas atividades laborativas, seja por motivos 
pessoais ou por doenças psicossociais, fazendo com que os gastos com ansiedade e 
depressão aumentem a cada ano. 

Segundo o blog da saúde, o Ministério da Saúde publicou em 2017 que os transtornos 
mentais foram a terceira maior causa de afastamento do trabalho, na mesma matéria, aponta 
que “os episódios depressivos são a principal causa de pagamento de auxílio-doença não 
relacionado a acidentes de trabalho, correspondendo a 30,67% do total, seguido de outros 
transtornos ansiosos (17,9%)”. Ainda afirma que no período de 2012 a 2016 as “reações ao 
“stress” grave e transtornos de adaptação, episódios depressivos e outros transtornos 
ansiosos” foram a causa de 79% dos afastamentos.  

O site do Tribunal Superior do Trabalho publicou em 2017 que no ano anterior mais 
de 75 mil pessoas haviam recebido auxílio doença pelo afastamento por depressão. A OPAS 
(Organização Pan-Americana de Saúde) afirmou em 2018 a necessidade de aumentar os 
investimentos em saúde mental, uma vez que “Cada US$ 1 investido na ampliação do 
tratamento para transtornos mentais comuns, como depressão e ansiedade, resulta em um 
retorno de US$ 4 em melhores condições de saúde e capacidade de trabalho.”, o que se 
torna ainda mais relevante diante da informação de que “baixos níveis de reconhecimento e 
acesso a cuidados para depressão e outro transtorno mental comum, a ansiedade, resultam 
em uma perda econômica global de um trilhão de dólares todos os anos.” 

Devido a pandemia, em 2020 foram registrados 347 colaboradores e 693 
dependentes com acompanhamento psicológico, com 13.934 sessões de terapia e 543 
consultas com psiquiatras, além do aumento de 10% de afastamentos por doenças 
psicossociais, por isso a importância do programa para atuar na prevenção, evitando que 
os colaboradores cheguem aos estágios extremos da doença, necessitando utilizar 
profissionais com intensidade para tratamentos de doenças psicológicas. 

Considerando todos esses fatores e a preocupação em manter o equilíbrio 
emocional dos colaboradores, a Volkswagen Caminhões e Ônibus implementou o 
PROGRAMA MENTE SAUDÁVEL visando manter o equilíbrio da mente e do corpo, o 
que proporcionará uma melhor qualidade de vida aos colaboradores e seus familiares. O 
programa visa proporcionar instrumentos para melhoria da qualidade de vida aos 
colaboradores. 

 
  



                                                                                                            
 

4 CORPO DO TRABALHO 
 
O PROGRAMA MENTE SAUDÁVEL tem como objetivo proporcionar instrumentos 

para prevenção de doenças nos colaboradores e seus familiares, além de implementar 
práticas para melhoria da qualidade de vida e a excelência no clima organizacional, 
através de orientações, palestras, dicas, troca de experiências, atendimentos 
psicológicos, testes e atividades de relaxamento. Com isso, os colaboradores e seus 
familiares terão o suporte para equilibrar a vida pessoal e profissional. 

O PROGRAMA MENTE SAUDÁVEL tem atuação em dois pilares: bem-estar 
psicossocial e bem-estar físico (Figura 1). Para o bem-estar psicossocial foram 
implementadas ferramentas para dar suporte aos colaboradores e seus familiares em 
situação de estresse, ansiedade, depressão e outras situações emocionais. E para o 
bem-estar físico a atuação para motivação dos colaboradores e familiares em atividades 
físicas e alimentação saudável. 

O programa oferece ferramentas de controle emocional para o colaborador e sua 
família, tais como testes de perfil psicológico, diagnóstico e mapeamento de estresse, 
ansiedade e depressão, terapia virtual, acompanhamento do estado emocional, 
atividades de relaxamento, palestras virtuais para conscientização da alimentação 
saudável e motivação para atividades físicas. 

 

 
Figura 1: Pilares de Atuação do Programa Mente Saudável 

 
Após estudos e pesquisa sobre o tema, foi constatado a necessidade de parcerias 

com profissionais qualificados para estruturar um programa sob medida para os 
colaboradores e seus familiares. Para isso um grupo de profissionais da empresa se 
reuniu para alinhar as atividades frente ao momento que estamos vivendo. Foram 



                                                                                                            
 

selecionados diferentes temas para atender a todo tipo de público, crianças, jovens e 
adultos. 

Após todo o levantamento e estruturação do programa, ações de divulgação 
(Figura 2) começaram a ser realizadas para incentivar os colaboradores a participarem. 
As ações de comunicação deixavam claro o objetivo do programa, mostrando que 
tratava-se de uma iniciativa que oferece suporte para a saúde física e mental dos 
colaboradores e dependentes. 

 

 
Figura 2: Comunicados para Lançamento do Programa 

 
No lançamento do PROGRAMA MENTE SAUDÁVEL foi realizada uma live aberta 

aos colaboradores e também aos seus familiares. O evento teve uma excelente 
repercussão entre todos, causando lotação na sala virtual do Microsoft Teams, 
ferramenta utilizada para realização das palestras virtuais do programa. O evento teve o 
registro de participação de trezentas e quarenta e três pessoas online, demonstrando 
assim o alto nível de interesse de todos os colaboradores com o tema. 

Neste evento foi comunicado aos colaboradores as práticas disponibilizadas no 
programa, tais como grupos de WhatsApp para troca de experiências positivas entre os 
colaboradores, página no Instagram para informações de saúde, nutrição e atividades 
físicas, onde é possível atingir além dos colaboradores, também os seus familiares, além 
de um aplicativo para celular com teste, avaliação do perfil psicológico, terapia virtual e 
várias atividades que podem ser realizadas no celular ou no computador. 

 
4.1 Bem-estar Psicossocial 
 
A VWCO estabeleceu uma parceria com a empresa Bradesco Saúde para 

disponibilizar os serviços da plataforma OrienteMe, um aplicativo disponível para 
smatphones ou através de acesso ao site pelo computador, possibilitando o acesso fácil 
dos colaboradores e familiares. 

Todas as formas de comunicação do evento foram realizadas em formato virtual e 
com a utilização de QR-code para garantir acessos mais rápidos. O código QR também 
foi utilizado para auxiliar os colaboradores a baixarem o App utilizado no programa 
(Figura 3). 



                                                                                                            
 

 

 
Figura 3: Acesso ao Aplicativo OrienteMe 

 
Neste aplicativo, após o cadastro, os colaboradores respondem a 21 questões do 

teste DASS-21, para identificar o perfil psicológico e verificar os graus de ansiedade, 
estresse e depressão dos participantes do programa. Com a finalização do teste, a 
plataforma OrienteMe apresenta o resultado através de termômetros emocionais do 
usuário e indica o nível das emoções em que cada um está, podendo variar entre baixo, 
médio ou alto risco (Figura 4). 

 

 
Figura 4: Exemplo de Termômetro Emocional 

 
Para cada classificação do termômetro emocional é determinada uma quantidade 

de sessões de terapia virtual e mensagens ilimitadas com psicólogos. No aplicativo, o 
colaborador recebe instruções sobre como proceder e as recomendações para as 
sessões de terapia e como fazer os corretos agendamentos. 

Cada usuário escolhe o tema que precisa tratar na terapia, e será encaminhado 
para o profissional com atuação no seguimento. Ainda existe a possibilidade de escolher 



                                                                                                            
 

o profissional para realização da terapia online. O colaborador pode verificar as 
informações sobre o psicólogo, como formação profissional, tempo de carreira e 
especializações, para sua melhor escolha. E também pode optar pelo psicólogo de 
acordo com o sexo de sua preferência. 

As sessões com os psicólogos de suporte à saúde emocional são realizadas 
dentro do aplicativo de forma virtual. Além da terapia virtual e mensagens de orientação 
dos psicólogos, a plataforma oferece exercícios de meditação, respiração, blog e debates, 
disponíveis diariamente. 

O aplicativo tem a opção de acompanhamento da evolução de bem-estar, onde o 
colaborador registra diariamente seu sentimento, através de carinhas (triste, normal e 
feliz), podendo inserir comentários e observações em cada dia, além de ter um relatório 
mensal da evolução do bem-estar (Figura 5). Essa ferramenta facilita o acompanhamento 
e os processos de terapia online pelo aplicativo. 

 

 
Figura 5: Tela Evolução do Bem-estar 

 

Caso tenham sido identificados casos mais graves de desequilíbrio emocional, os 
colaboradores serão encaminhados ao médico da empresa e direcionados para ajuda 
psicológica ou psiquiátrica presencial. 

 
4.2 Bem-estar Físico 
 

Para um perfeito equilíbrio emocional é primordial os cuidados com o corpo, 
especialmente enfatizando a importância da atividade física e da alimentação saudável. 
As parcerias firmadas para esse pilar foram com as instituições de ensino da região sul 
fluminense, algumas universidades da região, que possuem cursos de Educação Física 
e Nutrição, além do SESI (Serviço Social da Indústria), que oferecem suporte para as 
palestras virtuais e dicas para os posts no Instagram e no WhatsApp. 

O PROGRAMA MENTE SAUDÁVEL dá oportunidade aos colaboradores para a 
troca de experiências sobre esportes e alimentação. Além das trocas de experiências, no 
grupo de WhatsApp, os colaboradores são convidados a compartilhar suas boas práticas 
em saúde, atividade física e alimentação. As palestras são virtuais e contam com a 
participação de colaboradores e de familiares. Como exemplo de boas práticas de 



                                                                                                            
 

sucesso, além da apresentação do SESI, orientando como praticar esportes em tempos 
de pandemia, um colaborador da empresa compartilhou sua experiência com o ciclismo, 
com resultado de emagrecimento de 40 quilos, além de uma forma especial de eliminar 
o estresse. 

Neste momento, em tempos de pandemia, as palestras abordam a prática de 
exercícios físicos que podem ser feitos individualmente, para contribuir para a prevenção 
de doenças, inclusive como pode amenizar os sintomas da Covid-19. 

Também são realizadas palestras virtuais de alimentação saudável e sugestão de 
receitas saudáveis. Como exemplo, além da nutricionista da empresa proporcionar 
palestras específicas, alguns colaboradores fazem lives ensinando a cozinhar como 
forma de evitar o estresse. No último encontro o colaborador convidado ensinou uma 
receita saudável e saborosa gastando R$20,00, e o desafio continua, fazer pratos 
saborosos e saudáveis com baixo custo. Os colaboradores que encaminharem a receita 
e ela for aprovada pelos nutricionistas, terá o seu prato compartilhado em lives e também 
no Instagram. 

As palestras e desafios tem programação com calendário de atividades mensais, 
além das dicas compartilhadas diariamente com os colaboradores e familiares nas redes 
sociais (Figura 6). 

 

 
Figura 6: Exemplos de Publicações nas Redes Sociais do Programa 

 
 
4.3 Interação com o Público 
 
 Além dos eventos virtuais mensais e do suporte psicológico na plataforma 

OrienteMe, para andamento do PROGRAMA MENTE SAUDÁVEL foi criado um grupo no 
aplicativo WhatsApp. Esse grupo tem como objetivo trocar informações com todos os 
colaboradores sobre dicas de exercícios físicos e receitas saudáveis, bem como mostrar 
a programação dos eventos e os temas das palestras virtuais programadas. 

Para atingir os familiares, foi lançado um canal de informações através do 
aplicativo de redes sociais Instagram (Figura 7), onde são divulgadas dicas de exercícios 
físicos, receitas saudáveis e também a programação dos eventos, além de vídeos e 
conteúdo sobre cuidados com a saúde. As informações compartilhadas são elaboradas 



                                                                                                            
 

e revisadas pelos profissionais das áreas de atuação. Com isso é possível ter a interação 
com colaboradores e familiares diariamente no @mentesaudavelvwco. 

 

 
Figura 7: Instagram do Programa 

 
Dentre as dicas postadas nas redes sociais, estão orientações para a prática de 

exercícios em casa ou ao ar livre, evitando locais onde possa haver o risco de 
contaminação pelo Coronavírus. Para encorajar os colaboradores no enfrentamento da 
pandemia e incentivar os cuidados com a Covid-19, em datas comemorativas são 
enviados materiais específicos sobre as regras de prevenção, com dicas de atividades 
para a família aproveitar os feriados e finais de semana, sem sair de casa, evitando 
aglomerações e a propagação do Coronavírus. 

Cartilhas com atividades para realizar com a família são divulgadas para todos, 
contendo opções para cada idade, várias brincadeiras para crianças, que podem ser 
realizadas pelos pais e filhos, listas com sugestões de filmes e receitas para a preparação 
de um jantar especial para o casal. 

Dicas de brincadeiras infantis também são divulgadas, através dos mesmos canais 
de comunicação, para todos, incentivando os pais a interagirem com os seus filhos e 
aproveitarem o feriado e finais de semana em família. Transformando assim o tempo em 
casa em momentos agradáveis com a família e amenizando o isolamento social. 

Em cada data comemorativa são elaborados materiais motivadores para o lazer 
com a família (Figura 8), que fortalecem a importância de todos  permanecerem em casa 
para a preservação da saúde e aproveitarem o feriado para relaxar com a família, mas 
sem se exporem aos riscos de contaminação. 



                                                                                                            
 

 

 
Figura 8: Recomendações para o Feriado 

 
Brincadeiras antigas (Figura 9) como telefone sem fio, batata quente, detetive, 

dentre outras foram inseridas nessa lista de atividades. Para alguns colaboradores muitas 
brincadeiras foram relembradas, e assim puderam ensinar seus filhos. Já para outros 
colaboradores, muitas brincadeiras foram novidade e foi um aprendizado para pais e 
filhos. Uma oportunidade de interação e divertimento. 

 

 
Figura 9: Dicas de Brincadeiras Infantis 

 

A cada dia o programa é aprimorado e conta com novidades na realização das 
ações de prevenção. Recentemente o Programa de Alongamento Virtual foi 



                                                                                                            
 

implementado no dia a dia dos colaboradores. Todas as segundas e quartas-feiras os 
colaboradores administrativos têm a oportunidade de participar desse exercício, que é 
transmitido através do Microsoft Teams por uma professora de educação física do SESI. 
Essa nova ação proporciona um bem-estar físico para os colaboradores, que mesmo 
estando trabalhando em casa, conseguem participar e também envolver os seus 
familiares. 

Outra ação criada recentemente na organização é o Programa Madrinha, que 
consiste no apadrinhamento de gestantes em parceria com o Grupo Santa Joana. As 
colaboradoras e esposas gestantes dos colaboradores podem se cadastrar no programa 
e participar dos grupos de atividades. Essa ação permite um acompanhamento de perto 
da gestante até o período puerpério. As gestantes têm acesso a cursos para cuidados 
com a criança, até depois de seis meses do nascimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            
 

5 RESULTADOS E CONCLUSÃO 
 

A mudança de hábito é uma prática que requer esforço e perseverança. A 
Volkswagen Caminhões e Ônibus implementou o PROGRAMA MENTE SAUDÁVEL para 
motivar os colaboradores para práticas saudáveis e uma melhor qualidade de vida, além 
de manter um equilíbrio emocional neste momento de pandemia, onde o isolamento 
social faz parte da rotina de todos. 

O programa é uma forma mais moderna de cuidar da família VWCO. Ele atua na 
prevenção de doenças psicológicas, disponibilizando ferramentas para os colaboradores 
e seus familiares para atuação de forma preventiva, motivando os colaboradores para 
práticas saudáveis no seu dia a dia, tanto para o corpo, quanto para a mente. O programa 
possibilitou um suporte para os colaboradores e seus familiares passarem esse período 
de pandemia com uma maior tranquilidade. 

Eram 2.851 vidas envolvidas, sendo 1.217 colaboradores e 1.634 dependentes, 
ou seja, seus familiares, que participam através das ações de comunicação, WhatsApp, 
Instagram e também pelo aplicativo OrienteMe. 

A repercussão do programa foi além das expectativas. Em primeiro momento, as 
ações estavam previstas para atender apenas os colaboradores da VWCO, porém devido 
às constantes solicitações de várias empresas que trabalham no Consórcio Modular, o 
programa foi estendido para todos os colaboradores das empresas que atuam na fábrica 
e seus familiares, totalizando 8.158 participantes. 

O Instagram do programa Mente Saudável, tem atualmente 548 seguidores e vem 
crescendo a cada dia. Já foram mais de 170 publicações, que variam desde 
programações dos eventos, dicas de alimentação e dicas de exercícios físicos, além de 
informações e interações diárias através dos stories. A participação dos colaboradores 
com o conteúdo é significativa, considerando a quantidade de seguidores, as interações, 
curtidas, comentários, salvamentos e compartilhamentos. Regularmente é 
disponibilizado o conteúdo de enquete nos stories, onde os colaboradores podem 
participar escolhendo o tema da próxima live e interagir com o tema que está sendo 
publicado, para avaliar a relevância. O programa demonstra ótimos resultados (Figura 
10). 

 

 
Figura 10: Resultados do Programa Mente Saudável 



                                                                                                            
 

A colaboradora Marina Foltran enviou uma mensagem no Instagram nos 
parabenizando pelos conteúdos postados. “Parabéns, pessoal! O conteúdo está muito 
profissional e útil. Adorei.” Marina Malzov Foltran, Trainee. 

As palestras realizadas contaram com a participação de 1.802 colaboradores. É 
possível verificar as mudanças no comportamento dos colaboradores, que a cada dia 
demonstram-se mais interessados em manter a saúde do corpo e da mente em equilíbrio. 

O Programa já mostra resultados positivos no clima organizacional, confirmado 
com a participação e o envolvimento dos colaboradores e seus familiares nas ações 
realizadas. 

O aplicativo OrienteMe, foi um diferencial na forma moderna de disponibilizar o 
atendimento psicológico na palma das mãos. Com o uso de smartphones, fez com que 
muitos colaboradores que não tinham interesse em fazer qualquer tipo de tratamento 
terapêutico, iniciassem um acompanhamento adequado. 

Compartilhar os assuntos nas redes sociais deu a oportunidade de chegar até os 
familiares de nossos colaboradores, demonstrando a preocupação da empresa com a 
família VWCO. Deste modo, fortalecendo as ações para influenciar de forma positiva o 
comportamento preventivo. 

Outra prática importante foi a oportunidade de fortalecer as práticas preventivas 
contra o coronavírus, com contribuições e orientações para a família viver o momento de 
pandemia de uma forma mais tranquila. 

Concluímos que podemos vencer as doenças emocionais, cuidando do corpo, 
fazendo uma alimentação saudável, escolhendo formas diferentes de lazer para fazer em 
casa e cuidando da mente, assim passaremos pelos tempos de pandemia com 
tranquilidade e contribuindo para que as famílias fiquem mais unidas. 

A Volkswagen Caminhões e Ônibus acredita que as ações implementadas pelo 
PROGRAMA MENTE SAUDÁVEL serão fundamentais para o equilíbrio emocional dos 
colaboradores e seus familiares. 

 
 


